
 
 

ANEXO 
 

(a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º da Lei 52/2019 de 31/07) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS, PATRIMÓNIO E INTERESSES 
 

1 - FACTO DETERMINANTE DA DECLARAÇÃO 
Cargo / Função:  
Início de funções em/ recondução / reeleição   
Cessação de funções  
Alteração em:  

 
*Assinalar o facto que determina a apresentação da declaração (início / cessação / alteração) 
 

2 - DADOS PESSOAIS 
ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Nome Completo 
 

Morada (rua, número e andar) 
 

Localidade  
Freguesia  
Código Postal  
Concelho  
Número de identificação civil  
Número de identificação fiscal  
Sexo  
Natural de:  
Nascido em:  
Estado Civil (se casado, indicar 
nome do cônjuge) 

 

Regime de bens; (se em união 
de facto indicar o nome do 
unido/a)  

 

ELEMENTOS FACULTATIVOS 
Endereço eletrónico:  
Número de Telefone 
/Telemóvel  

 

 
3 - REGISTO DE INTERESSES 

DADOS RELATIVOS A (S) CARGO (S) FUNÇÕES / ATIVIDADES 
Cargos / funções / atividades 1 exercidos (as) / 
nos últimos três anos  

 

Cargo / função / atividade   
Entidade  
Data de início  
Data de termo  

 

_____________________________________ 

1 Considera-se integrada nesta rubrica toda e qualquer atividade pública ou privada que o/a declarante exerça, ou tenha exercido 
nos últimos três anos, incluindo atividades comerciais ou empresariais profissão liberal e o desempenho de funções eletivas ou de 
nomeação.  

 



 
 

CARGOS SOCIAIS 2 
Cargos sociais exercidos nos 
últimos três anos 

  

Cargo   
Entidade   
Natureza e área de atividade   
Local da sede   
Cargos Sociais a exercer em 
acumulação com o cargo 
político / alto cargo público 

  

Cargo   
Entidade   
Natureza e área de atividade   
Local da sede   
Cargos sociais a exercer até 
três anos após a cessação de 
funções 

  

Cargo   
Entidade   
Natureza e área de atividade   
Local da sede   
Apoio ou benefícios 3   
Apoios financeiros ou materiais 
recebidos para o exercício das 
atividades 

  

________________________ 
2 Nesta rubrica deve constar o desempenho de cargos sociais que o declarante exerça, ou tenha exercido nos últimos três anos, 
designadamente a discriminação dos cargos de administrador, gerente, gestor, diretor, membro de comissão administrativa, 
conselho fiscal e comissão de fiscalização, membro de mesa de assembleia-geral ou de órgãos ou cargos análogos, de quaisquer 
sociedades comerciais, civis sob a forma comercial, cooperativas ou públicas e também de associações, fundações instituições 
particulares de solidariedade social, misericórdias e semelhantes, tanto nacionais como estrangeiras. 
3 Nesta rubrica deve-se discriminar-se todos e quaisquer apoios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das atividades, 
inclusivamente de entidades estrangeiras. 

 
SERVIÇOS PRESTADOS 4 

  
SOCIEDADES 5 

Entidade  
Área de atividade  
Local da sede  

Participação social  
OUTRAS SITUAÇÕES 6 

DADOS SOBRE RENDIMENTOS E PATRIMÓNIO 
RENDIMENTOS BRUTOS, PARA EFEITO DE LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O 

RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES 
(indicação do montante ou nada a declarar) 

Rendimento do 
trabalho dependente 

 

Rendimento do 
trabalho independente 

 

Rendimentos 
comerciais e industriais 

 



 
 

Rendimentos agrícolas   
Rendimentos de 
capitais 

 

Rendimentos prediais  
Mais-valias   
Pensões   
Outros rendimentos  

__________________ 
4 Consideram-se abrangidas nesta rubrica as entidades, e respetiva área de atividade, a quem o/a preste pessoalmente serviços 

remunerados de qualquer natureza com carácter de permanência ou mesmo pontualmente desde que suscetíveis de gerarem 
conflitos de interesses. Quando tais serviços sejam prestados no exercício de atividades sujeitas a sigilo profissional, o/a declarante 
obterá o consentimento da entidade a quem esse serviço é prestado para a identificar.  
5 Desta rubrica deve constar a identificação das sociedades em cujo capital o/a declarante por si, pelo cônjuge ou unido de facto, 
disponha de capital e também a quantificação dessa participação. 
6 Não sendo a lei não taxativa na enumeração de situações a registar, desta rubrica devem constar quaisquer outras que não se 
integrem nas anteriores.  

 
ATIVO PATRIMONIAL  
I - PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO  
Bens a declarar em Portugal  
Bens a declarar no estrangeiro  
II - QUOTAS, AÇÕES, PARTICIPAÇÕES OU OUTRAS PARTES SOCIAIS DO CAPITAL DE 
SOCIEDADES CIVIS OU COMERCIAIS  
Bens a declarar em Portugal  
Bens a declarar no estrangeiro  
III - DIREITOS SOBRE BARCOS, AERONAVES OU VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
Bens a declarar em Portugal  
Bens a declarar no estrangeiro  
IV - CARTEIRAS DE TÍTULOS, CONTAS BANCÁRIAS A PRAZO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
EQUIVALENTES 
Bens a declarar em Portugal  
Bens a declarar no estrangeiro  
V - CONTAS BANCÁRIAS À ORDEM E DIREITOS DE CRÉDITOS, DE VALOR SUPERIOR A 50 
SALÁRIOS MÍNIMOS  
Bens a declarar em Portugal  
Bens a declarar no estrangeiro  
VI - OUTROS ELEMENTOS DO ATIVO PATRIMONIAL  
Bens a declarar em Portugal  
Bens a declarar no estrangeiro  
PASSIVO 
Identificação do credor  
Montante do débito  
Data de vencimento  
  

Nota: Os quadros 3 e 4, relativos ao registo de interesses e rendimentos e património, devem permitir a duplicação do seu 
conteúdo, em caso de necessidade de indicação daqueles em número superior a um. 

 
 
 

Oliveira de Azeméis, ______ de ___________________________de 2020 
 
 

Assinatura _____________________________________________________ 


